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 Political سياسی

  
 داکتر ثنا نيکپی: نويسنده

  کارشناس در رشته حقوق و دولت
   ، تورنتو، کانادا٢٠٠٩پانزدھم نومبر 

 
  در افغانستان"  دولت جھانی"ۀشيوه ھای ادار

  )ی سازند، تا جھانی نشويمم" جھانی"ما را  (
  

  

  :قسمت آخر

  ايجاد اپوزيسيون تقلبی برای دولت، به شمول پارلمان: شيوه ھشتم
       من ايجاد اپوزيسيون تقلبی را زمانی شناسايی کردم که مقاله تحليلی ام را در باره انتخابات رياست جمھوری 

 تحليلی از نخستين انتخابات رياست جمھوری در "له را در مقاله تحقيقی ام زير عنوان أاين مس. می نوشتم

  :در قسمتی از اين مقاله آمده است. ، توضيح نموده بودم که  دردوھفته نامه زرنگار نشر شده است"افغانستان

 زدو بند ھای زير پرده حامد کرزی با رھبران افراطی مجاھد بزرگترين منبع ابھام در مبارزات انتخاباتی ، " 
ييد و به دسترس رسانه أاين توافق بار نخست توسط يونس قانونی ت.  و نتايج رأی گيری استجريان انتخابات

در واکنش به عکس . ھای جمعی قرار گرفت که واکنش جدی جامعه افغانی و رسانه ھای جمعی را در پی داشت
وزی در انتخابات العمل مردم، حامد کرزی از توافق با مجاھدين انکار نموده و اظھار داشت که در صورت پير

ولی رھبران تيزرو مجاھد  خونسردی شان را حفظ و تا آخرين مراحل انتخابات . حکومت ائتالفی را نمی پذيرد
عجيب است که يونس قانونی که . به قول شان وفادار ماندند و ھيچ نوع تشويش و نگرانی از خود نشان ندادند

بعد از مبارزه شديد با حامد کرزی با . يس جمھور اعالن کردخود از فعالين اين توافق بود ، خود را کانديد رئ
خاطر منافع ه وجوديکه اسناد و داليل کافی برای ترديد انتخابات در دست داشت ، با اظھار اين جمله که او ب

اکنون اين موضوع را با چند موضوع ديگر مقايسه . را می نوشد، نتايج انتخابات را پذيرفت» زھر«ملت جام 
نرا به خواننده واگذار می آو به استفاده از برھان منطق به استنتاج الزم می رسيم و يا نتيجه گيری نموده 
  . شويم

موضوع اول موضع گيری برھان الدين ربانی ، کسی که ارگ يعنی قصر رياست جمھوری را به کرزی تسليم 
  . دنمی کرد و حامد کرزی رئيس حکومت مؤقت در عمارات  غير رسمی زندگی ميکر
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کيد کرد که حزب او، بر اساس توافقھای قبلی برخی از رھبران و فرماندھان مجاھدين با أآقای ربانی ت((اول، 
حامد کرزی، از نامزدی او حمايت می کند و در توافقھايی که ماه جوزای گذشته، در جريان جلسات مشترک 

  بی بی سی .)) ه استآقای کرزی با سران مجاھدين مطرح شده بود، تغييری به وجود نيامد
آقای لودين خاطر نشان : ((دوم موضع گيری آقای حامد کرزی طرف دوم سازش با رھبران افراطی مجاھدين

کرد که آقای کرزی قصد دارد تا ضمن در نظر داشت اصل شايستگی برای اعضای کابينه، تيمی تشکيل دھد که 
نديشد که بايد  افت که آقای کرزی به اين نکته نيز مياو گ. بازتاب دھنده حضور اقوام افغانستان در قدرت باشد

  بی بی سی.) در کنار حکومت مقتدر آينده،يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد
 سوم موضع گيری يونس قانونی کسيکه جام زھر نوشيده و اکنون نيز زنده است و نيت رھبری پارلمان آينده 

  . م قبل از انتخابات به وی رسيده استرا به سر می پروراند و يا اين کار در تقسي
او گفت که قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک (( 

کيد کرد که او نمی خواھد پنج سال آينده را در کشمکش أيونس قانونی ت. جريان اصالح طلب را سازماندھی کند
اند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصالح طلب در آينده افغانستان و درگيری سياسی با دولت بگذر

نمی خواھم اصطالح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از : "او گفت. حضور داشته باشد
  بی بی سی .)) کارھای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفھا و نواقصش کمک کنيم

نديشد که بايد در کنار  اآقای کرزی به اين نکته نيز مي.١:کته بسيار مھم را در پھلوی ھم ميگذاريم اکنون سه ن
نمی خواھم . ٢،)لودين سخنگويی حامد کرزی. (حکومت مقتدر آينده، يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد

فيد دولت حمايت کنيم و دولت را اصطالح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارھای م
  )يونس قانونی.(در رفع ضعفھا و نواقصش کمک کنيم

ی را در باره نيت ھای گوينده ھای ي    به کمک منطق می توان از اين دو مطلب و اظھارات آقای ربانی چيز ھا
 آرد، الکن می دسته ی می تواند خود قضاوت نمايد و نتيجه مطلوب را باھر خواننده . اين اظھارات دريافت

  : طور فشرده بيان نماينمه خواھم نظر و نتيجه گيری خودم را ب
اپوزيسيون . ًاوالآقای کرزی اين حق را ندارد که ھم قدرت را در دست داشته باشد و ھم اداره اپوزيسيون را 

 مطابق رشد و ضرورت ھای جامعه تشکيل ميگردد و اين حق افراد جامعه است که نظر به خواست ھای
ھرگاه . اجتماعی ، سياسی اش با شيوه کار حکومت موافق يا مخالف باشد و در صف يکی از آنھا بپيوندند

توأم با مشخصات کليرکاليزم مذھبی ، » مقتدر«د که با دولت نگرداننده ھای پشت پرده اين نيت را داشته باش
دوم .  منتظر ملت ما خواھد بودقدرت اپوزيسيون را نيز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی ھای جديدی

کسيکه از اصطالح قبول شده سياسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درايت اجرای اين کار عظيم ملی را ندارد و 
پس رقابت يونس قانونی با حامد کرزی نمايشی بوده . به وی اعطا شده باشد» بابای ملت« لقب مانند   شايد اين

جای زھر شکر انداخته شده ه را که نوشيده بود شايد ب) جام زھر(ا بکشد و تا چھره و قواره اپوزيسيون ر  است
 ١". که دھن وی را شيرين کنددباش

. من يک سال قبل از داير شدن انتخابات پارلمانی کشف کردم که کرزی قصد دارد اپوزيسيون تقلبی بسازد   

دوش ه  رييس پارلمان افغانستان يونس قانونی بھمچنان يکسال قبل پيشبينی کردم که رھبری اين اپوزيسيون تقلبی را

. صورت گرفته است" جامعه جھانی"پس حاال به خود حق ميدھم بگويم که اين بند و بست توسط . خواھد داشت

آقايان کرزی، ربانی و قانونی اول توانمندی اجرای اين پالن بزرگ را ندارند و دوم نمی توانند به يکديگر شان با 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

است که اپوزيسيون را در کشور زير يوغ " جامعه جھانی"پس اين .  بزرگ اعتماد داشته باشندچنين يک معامله

  . می نمايندتقلباسارت خود 

  

  بسيج نيروھای ظلمانی، سرکوب و تفريق منورين ملی: شيوه نھم
کدام  می شود که ھرءاجرا" جامعه جھانی"ی و جھانی از طرفه يحمايت و تشويق عقبگرايی در سطح ملی، منطق

در اين نوشته مثال ھا و نمونه ھای شيوه ھای تشويق و عقبگرايی از . به بررسی ھای جداگانه ومشرح نياز دارد

  . ی شناسايی می کنمه يرا در ساحه مشخص کشوری و منطق" جامعه جھانی"طرف 

 نمونه ھای سياست ويژه صفحات شمال ازه پاکستانيزه ساختن افغانستان و طالبانيزه ساختن سراسر افغانستان، ب

  . ھمين اکنون رويدست قوای بين المللی قرار داردکه  است، احمايت از گروه ھای عقبگر

ساختن افغانستان از آغاز تشکيل گروه ھای جھادی در پاکستان پيريزی شد و در ھمه دوره ھای  پاکستانيزه.١

تا اکنون ادامه ) ی، انتخابی اول و دوماداره بن، حکومت انتقال(حکومت مجاھد، طالب و چھار دوره حکومت کرزی

ی از طرف امريکا و انگليس که گويا ميان حکومت ھای پاکستان و افغانستان داير شد از ه يتدوير جرگه منطق. دارد

  . در روند پاکستانيزه ساختن افغانستان به شمار می رود" جامعه جھانی"بارزترين اقدامات 

و مروج افغانستان تبديل شده " رسمی گونه"رو کلدار پاکستانی بود که به پول در زمان مجاھدين، افغانستان جز قلم

الحق، از ايجاد کنفدريشن پاکستان و افغانستان سخن می ءغالم اسحاق خان رييس جمھور پاکستان جانشين ضيا. بود

 پاکستانی و  که خود يک فرد متعصبءجنرال ضيا.  ادامه ھمان سياست است"افپاک"گفت که حاال اصطالح جديد 

دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، مکارانه کوشش می کرد که کلمه ملت و مردم را از قاموس سياسی افغانستان 

  . يگانه ترويج گر اين سياست در افغانستان مجاھدين بودند. را جاگزين کند" امت اسالم"جای آن ه بزدايد و ب

ره در بخش فرھنگ ، مذھب و بنيادگرايی دينی بوده و ھيچگاھی سفانه سياست پاکستانيزه ساختن افغانستان ھمواأمت

پاکستانيزه ساختن افغانستان فقط انتقال و سرايت بنيادگرايی در . ساحات صنعت و تکنالوژی را احتوا نکرده است

عکس در ه در پاکستان اردو را تقويه و نظاميان را حمايت می کنند، ب" جامعه جھانی. "افغانستان بوده است

اين سياست چنان غيرعادالنه بود که . فغانستان ارتش و نظام را نابود و ھرج ومرج و وحشت را جاگزين آنھا کردندا

  . پاکستان را به يک کشور دارای انرژی اتومی و افغانستان را به فقيرترين کشور دنيا مبدل کرد

خاطر تقويت بنيادگرايی ه امه دارد، فقط بدر نتيجه می توان گفت که پاکستانيزه ساختن افغانستان که تا اکنون اد

نام افغانستان توليد و به ه ی باآنرا در فابريکه " جامعه جھانی"بنيادگرايی متاعی است که . مذھبی بوده است و بس

نام افغانستان ه ی باکشور ھای ھمجوار صادر خواھد کرد يا به عبارت ديگر بنيادگرايی تخمی است که در مزرعه 

  . حاصالت آن به خارج صادر خواھد شدکاشته شده و

  :طالبانيزه ساختن سراسر افغانستان. ٢

است که مجری اصلی و فعال آن حکومت " جامعه جھانی"طالبانيزه ساختن افغانستان جز مھم سياست  عقبگرد  

 آغاز عمليات از. طالبانيزه ساختن اجرای سياست بسيج نيروھای ظلمانی در داخل افغانستان است. انگلستان می باشد

 تا انتقال طالبان مسلح توسط ھليکوپتر ھای ارتش انگليس ١٩٩۴قندھار در اکتوبر " سپين بولدک"  گروه طالبان در

 شد، اين پروسه مجدانه ادامه دارد ، تا شمال و جنوب را ھمسان و طالبانی ءدر بغالن و کندز که دو ھفته قبل افشا

توسط طالبان و اجرای سياست زمين سوخته در آنجا، ) ھدامنوک(م شمالی قتل عام و مھاجرت اجباری مرد. بسازند
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 ولنگ ا ھزار انسان شد، انفجار مجسمه ھای بودا در باميان، قتل عام يک١٢- ٨قتل عام مزار شريف که موجب قتل 

ل در باميان و کشتار جمعی در رباطک بغالن، حمله کوچی ھای طالبی به بھسود وردک، جنگ ھای کابل در سا

  . پالن طالبانيزه ساختن افغانستان بود که در عقب اين حوادث دست ھای خارجی قرار داشتء وغيره جز١٩٩٢

 ھمين پرژه درازمدت است که در چھار ءتقرر، انتخاب و انتصاب حامد کرزی رييس جمھور افغانستان نيز جز

ومت را در سرخط پالن کاری اش قرار دوره حکومتش در اجرای اين پالن کار کرد و حاال نيز طالبانی ساختن حک

  .داده است

گوردن براون صدراعظم . البته طالبانی ساختن افغانستان در اقدامات قوای بين المللی به صراحت ديده می شود

  . شده استءانگليس دم از طالب می زند، ارتش انگليس در ھلمند طالبان را تربيه نظامی ميدھد که بار ھا افشا

  :ن ملی از قول روزنامه انديپندنت می نويسدسايت خبری آزمو

روزنامه اينديپندنت نوشت منابع اطالعاتی افغانستان طرح انگليس را برای ساخت يک کمپ آموزشی برای "  
به نوشته شماره امروز اين روزنامه در اينترنت ، منابع اطالعاتی در کابل فاش .طالبان در افغانستان فاش کردند

کرده اند، انگليس طبق يک قرارداد فوق سری با ھدف جلب حمايت طالبان تصميم داشت يک کمپ آموزشی برای 
ت ملی دولت کابل ادعا ميکند مدرکی که نيروھای امني .دو ھزار جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان بسازد

ورد ثابت می کند ماموران انگليسی بدون اجازه حامد کرزی رئيس جمھور آدست ه افغانستان در ماه دسامبر ب
با طالبان مذاکره ) با طالبان(افغانستان و بر خالف تعھد گوردون براون نخست وزير انگليس مبنی بر عدم مذاکره

  ٢" .می کردند
. می شوند، تا شمال را طالبانيزه کنندداده ان به واليات امن شمال انتقال باالخره طالبان توسط ھليکوپتر ھای انگلست

 که در رسانه ھای غربی ھم انعکاس يافته، ھمکاری ارتش انگليس را با طالبان به "الف"خبر نشر شده در سايت 

  :در خبر آمده است. اثبات می رساند

ل نيروھا و اسلحه اين گروه از واليات جنوبی ھمکاری ارتش انگليس با نيروھای طالبان در زمينه انتقا"  
وی، منابع ديپلماتيک در افغانستان خبر  تی از پرس" الف"به گزارش  .افغانستان به شمال اين کشور فاش شد

دادند، نيروھای طالبان به وسيله ھلی کوپترھای شينوک نيروھای ھوايی ارتش انگليس از واليت ھلمند در جنوب 
گويند، سلطان منادی  از سوی ديگر، مقامات افغانستان ھمچنين می .ن کشور منتقل شده اندبه واليات شمالی اي

 .کشته شده است" تک تيرانداز انگليسی "مترجم و دستيار استفن فارل خبرنگار نيويورک تايمز نيز به دست يک 
ر عمليات انتقال نيروھای منادی، مدارک، اسناد و تصاويری در اختيار داشته که نشان می دھد ارتش انگلستان د

منادی ھمچنين اسنادی درخصوص دست داشتن نيروھای خارجی در تنش  .طالبان در افغانستان دست داشته است
از سوی ديگر، گزارش ھا حاکی از  .ھای ماه جوالی در منطقه خودمختار شين جيانگ چين، در اختيار داشته است

آوری شده از مردم افغانستان را در اختيار نيروھای طالبان قرار آن است که نيروھای ارتش امريکا، اسلحه جمع 
ھمچنين گفته می شود، محمد حنيف اتمر، وزير کشور پشتون تبار افغانستان با عوامل ارتش انگليس در  .داده اند

ور اين در حالی است که حامد کرزی رييس جمھور افغانستان پيشتر دست .اين کشور، روابط تنگاتنگی داشته است
به  .تفحص درخصوص گزارش انتقال اسلحه توسط ھلی کوپترھا به واليات شمالی اين کشور را صادر کرده است

گفته کرزی، اين ھلی کوپترھا پنج ماه پيش، مقادير بسياری اسلحه و مھمات را شبانه به واليات بغالن، قندوز و 
  ٣ .سمنگان در شمال اين کشور، منتقل کرده اند
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از قول سايت امريکايی " کيھان" پرداخت معاش برای طالبان از طرف ارتش انگليس سايت خبری ھمچنان در باره

  :می نويسد" واشنگتن پريزم"

  .ابعاد تازه اي از ھمكاري مخفيانه رژيم انگليس با گروھك طالبان فاش شد"  
با طالبان مراوده داشتند و بر اساس اخبار جديد مايكل سمپل و ماردين پترسون دو ديپلمات انگليسي مدت ھا     

حقوق حدود ھزار نفر از افراد دست اول طالبان را در ايالت ھلمند به خاطر ھمكاري با انگليسي ھا پرداخت مي 
  .كردند

انگليسي ھا بار ديگر يك معامله مھم و پشت پرده با : سايت آمريكايي واشنگتن پريزم در اين باره مي نويسد    
ين معامله طرح ساختن اردوگاه آموزشي براي شورشيان در منطقه جنوبي افغانستان بود، كه ا. طالبان انجام دادند

اين طرح در يك حافظه كوچك جيبي توسط پليس مخفي .  گرديدءتوسط سرويس اطالعاتي افغانستان در كابل افشا
يان، قسمتي از طرح به گفته يك منبع دولتي اين كشور ساختن اين اردوگاه و آموزش شورش. افغانستان كشف شد

 فرمانده ٢٠٠ جنگجو و ١٨٠٠بر اساس اين طرح قرار بود تا در اين اردوگاه، . ھاي دولت انگليس بوده است
طبق گزارش ھاي منتشر شده، ھمچنين در اين حافظه كوچك جيبي نوشته شده بود كه . رتبه پايني آموزش ببينند

 ھزار ٢٠٠ھمچنين قرار بود امسال   .به مصرف رسيده است ھزار دالر آمريكايي براي ساختن اين اردوگاه ١٢۵
به تازگي سفير انگليس در كابل و يك  .دالر آمريكايي ديگر براي ادامه پروژه آموزش تروريست ھا ھزينه شود

  ۴" .ژنرال ارشد انگليسي بر لزوم مذاكره و توافق با طالبان تاكيد كردند
با اجرای اين سياست مناسبات فيودالی و بورژوازی .  عقبگرايی دارد     بسيچ نيروھای ظلمانی خصلت ارتجاعی و

  .عقبگرد  قبيله جای آنرا پر می کند" فرھنگ"در مرکز و شمال افغانستان نابود و 

ه سوی ظلمت، بی ثباتی، جنگ و تخلف از حقوق بشر می برد که عواقب ناگوار آن به     اين سياست افغانستان را ب

  .وار خون و آتش خواھد بوددوش صاحبان البرات

سياست بسيج نيرو ھای ظلمانی نقاط امن افغانستان را ناامن ساخته، جنگ و بی ثباتی را به يک روند سراسری 

تبديل می کند، تا افغانستان را به فابريکه توليد بنيادگرايی و محل صدور بی ثباتی کشور ھای ھمسايه مانند جمھوری 

  . رستان چين و ايران مبدل نمايندھای سابق اتحاد شوروی، کاشغ

 و ظلمانی را بسيج و آنھا را در کشور ھای زير تسلط شان به انيروھای عقبگر" جامعه جھانی"    ھمانطوريکه 

طور مستقيم و غير مستقيم به سرکوب و متفرق ساختن نيرو ھای ملی و گروه ھای ه بآن قدرت می رسانند، عکس 

  .منور نيز اقدام می نمايند

در متفرق " جامعه جھانی"ال ھا و داليل زياد وجود دارد که گرداننده ھای قدرت و جنگ در افغانستان يعنی مث

کردن و دور نگھداشتن روشنفکران و افراد مسلکی افغان از قدرت اقدام می کنند که اين کار در عملکرد آنھا مشھود 

  .است

ی در انتخابات أمحروم ساختن مھاجران افغان از حق ريکی از مھمترين مثال دور نگھداشتن افراد منور افغان 

راری به مھاجران افغان حق دادند تا طاض" لويه جرگه"تنھا در . ھا است" لويه جرگه"رياست جمھوری و تدوير 

" لويه جرگه"نماينده ھای شان را انتخاب و به لويه جرگه بفرستند که ورود تعداد زياد نماينده ھای آزاد در 

اضطرای  اشتراک " لويه جرگه"بعد از . غيرمترقبه بود) جامعه جھانی(ای گرداننده ھای پشت پرده اضطراری بر

. مھاجران افغان در اروپا و امريکا را قدغن کردند که بدون شک اين تصميم در مرجعه باالتری اتخاذ شده است

ران ھم حرکت يا اعتراضی را عجيب است که رسانه ھای افغان و جھان در اين مورد خاموش ھستند و خود مھاج
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در رابطه با مھاجران " بسيج نيروھای ظلمانی"در کشور ھای غربی ھم ھمان سياست مشابه . از خود نشان نميدھند

  .  می شود و نھاد ھای غير مدنی احساس ھر نوع اعتراض را در جامعه خنثی می کنندءاجرا

 نگھداشتن آنھا از سھمگيری در قدرت و حمايت مثال ديگر سرکوب و متفرق ساختن اھل دانش و فرھنگ دور

  .بيدريغ از نيروھای ظلمانی است

ھمين اکنون ھزاران فرد اھل فرھنگ، افغانستان را ترک می کنند و آنھا در خارج از افغانستان ھم مورد تھديد قرار 

ه از نمونه ھای اين می گيرند که حمالت نيروھای امنيتی باالی مھاجران افغان در يونان، انگلستان و فرانس

  .سرکوبگری ھا است

شمال افغانستان را که مردم در آنجا از آزادی ھای نسبی  بھره می برند و زنان با مردان يکجا کار " جامعه جھانی"

آنھا عبدالرشيد دوستم را با طالبان . می کنند و پوشاندن زن ھا با چادری اجباری نيست، می خواھند نا امن بسازند

من نمی گويم که . نند، گويا دوستم حقوق بشر را تخلف کرده و طالبان حقوق بشر را رعايت کرده استتعويض می ک

خود بزرگترين " جامعه جھانی"دوستم حقوق بشر را تخلف نکرده و می گويم که طالبان، کرسی نشينان کابل و 

طرف امريکا ، طالبان و حکومت آيا قربانيان تخلف حقوق بشر از . ناقضان حقوق بشر به شکل گسترده آن ھستند

حامد کرزی بشر نيستند؟  آيا خون طالبان عربی ، پاکستانی و چيچنی که در قلعه جنگی کشته شدند، پاکتر از خون 

  در ھرات ، فراه و کندز کشته شده اند؟ " دوستانه"زندان ھای خارجی زير شکنجه ويا بمباران در  که ستکساني

کوب نيروھای مترقی از يک دست قوی و مرجع مستعد به اجرای کار ھای بزرگ پس بسيج نيروھای ظلمانی و سر

  .انجام می شود

  . کسی ديگری نمی تواند باشد" جامعه جھانی"ترويج کننده اين بی عدالتی بزرگ بدون 

  

  :نتيجه گيری
بوده که با " ه جھانیجامع"     تقلب در سياست، فساد در اداره اقتصاد، فقر در جامعه از اساسی ترين اساليب کار 

  . تقويت بنيادگرايی و نيروھای ظلمانی تا ايجاد دين و مذھب ھای جديد اھداف شان را عملی می کنند

ما را نمی گذارند که جھانی شويم ما را . من مخالف جھانی شدن نيستم، ولی مخالف سرسخت جھانی ساختن ھستم 

  .می سازند" جھانی"

تقلب، تعميم : کاربرد شيوه ھای نادرست مانند ه ه دولت جھانی باشد، با بحاکميت شان را ک" جامعه جھانی"

و حمايت در ظلمت و " دينی"ايجاد نھاد ھای غير مدنی ، تقويت حاکميت  فساد، ترويج فقر و گرسنگی،

بنيادگرايی، تداوم جنگ و بی ثباتی، انحصار نھادھای کليدی در دولت، جامعه و ساحات مھم زندگی اجتماعی، 

يجاد اپوزيسيون تقلبی برای دولت، به شمول پارلمان، بسيج نيروھای ظلمانی، سرکوب و تفريق منورين ملی و ا

  . ده ھا روش منفی ديگر در افغانستان مستقر می کنند

جھانی شدن پروسه تدريجی و قانونمند است که مردمان جھان را با ھم نزديک می سازد، ولی جھانی ساختن نفرت 

يض و تفرقه را بار آورده است که جان مليون ھا انسان را گرفته و ارزش ھای تاريخی بشريت را و خصومت، تبع

  .نابود کرده و جنگ تمدن ھا را به اوج آن رسانيده است

نام خدا مردم ه جای صلح جنگ می آفريند، زير نام دموکراسی استبداد می آورد، به جھانی ساختن فريبی است که ب

  . ام جھانی ساختن قانون قبيله را بر ھر کشوری که بتوانند، حاکم می سازندنه را می کشند  و ب
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جھانی ساختن ھمان طوريکه در گذشته ناکام بوده و در حال و آينده ھم ناکام خواھد بود، زيرا در روند جھانی شدن 

  . واقعی در مخالفت قرار دارد

در شيوه کارش تغييرات " جامعه جھانی"سخن گفت که    از صلح ، دموکراسی و ترقی در افغانستان وقتی می توان 

  .بنيادی را وارد نمايد، با ادامه سياست کنونی جنگ در افغانستان ادامه خواھد داشت

  

:يادداشت نويسنده  

من نظرات خود را با . در اين مقاله به مفھوم انکار از واقعيت ھای داخلی نيست» جامعه جھانی« بيان عملکرد 

در اين مقاله به جوانب خارجی آن توجه بيشتر صورت گرفته و بار اول مسايل . اله بيان کرده امنوشتن صد ھا مق

افغانستان در چھارچوب مکانيزم موجود ولی مرموز يعنی دولت جھانی که کسی نمی خواھد در باره آن بنويسد، 

.بررسی شده است  

  

  :منابع و مأخذ

م، زرنگار، ٢٠٠۴ ، ١۵، ش ٢٣،٢٧ ،١ در افغانستان، ص تحليلی از نخستين انتخابات رياست جمھوری.  ١
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